
หลุมพอเพียง 
 
 
 
 
 

 

 
คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว (ขนาด 80 - 100 เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x 4 เมตร พ้ืนที่ 

1 ไร่ จะได้ 100 หลุม อาจปลูกตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน รอบบ่อน้้า ทางเดิน แม้แต่พ้ืนที่เพียง 4-5 ตารางเมตรก็ปลูกได้ 
ซึ่งพอที่เกษตรกรจะมีพ้ืนที่ มีเวลา หรือมีก้าลังพอท้าได้ ตามทางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนขยายผลสู่โครงการทฤษฎี
ใหม่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (จาก 1 หลุมเป็น 1 ไร่ และเป็น 10 ไร่ ในโอกาสต่อไป) โดยปลูกไม้ 4-5 ประเภทในหลุม
เดียว (5-10 กว่าชนิดพืช) เพ่ือลดภาระการปลูก/รดน้้า/ก้าจัดศัตรูพืช/ดูแลรักษา ให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเอง ไม้ที่ปลูก ได้แก่ 

 
 

          1. ไม้พี่เลี้ยง คือ ที่ให้ร่มเงา เก็บน้้า ความชื้น โดยเฉพาะช่วงร้อน/แล้ง เช่น กล้วยน้้าว้า กล้วยหอม ควรปลูกทิศ
ตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดงจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเม่ือปลูก 1 ป ี 
          2. ไม้ฉลาด/ไม้ข้ามปี คือ ไม้ที่เอาตัวรอดได้ดี เก็บผลนานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก 
เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือน และเรื่อยๆไป 
          3. ไม้ปัญญาอ่อน/ไม้รายวัน คือ ไม้ล้มลุก ปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกและดูแลใกล้ชิด แต่เก็บผลได้ไว เช่น 
พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า ฯลฯ เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน 
          4. ไม้บ านาญ คือ ไม้ผลยืนต้นที่ใช้เวลาปลูกนานหน่อย (2-4 ปี) แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว สามารถเก็บกิน เก็บขาย 
ได้เรื่อยๆ  เช่น  ขนุน มะม่วง  มะนาว มะขาม กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา หรือ (ปลูกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
          5. ไม้มรดก คือ ไม้ใช้สอย ไม้ยืนต้นอายุยืน ที่ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน 
ถ้าขายจะได้ เงินก้อนใหญ่ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พยุง ชิงชัน ซึ่งจะเป็นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกตรงข้ามกับกล้วย 

 

โดยใช้แนวคิดที่ว่า หากปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผลยืนต้นอย่างเดียว ต้องรออีก 3 – 10 ปี หรือมากกว่านั้นกว่าจะได้
ผลผลิต (ระหว่างนั้นจะกินอะไร ?) พ้ืนที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดิน/ใส่ปุ๋ย/ปรับปรุงดิน/รดน้้า/ดูแล ยัง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนที่จะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยก้าจัด การปลูกพืชบางอย่าง(หลายอย่าง)มี
กลิ่นเฉพาะที่ช่วยไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าท้าลายหรือไม่ท้าความเสียหาย นอกจากนั้นยังเป็นกุ ศลบายที่ท้าให้พืชหลักที่
ต้องการปลูก เช่น ไม้ผลยืนต้น/ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย มั่นดูแล/รดน้้า/ใส่
ปุ๋ย/พรวนดิน ท้าให้พืชหลักดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอ่ืนมาก
เกินไป ให้คอยควบคุมให้เหมาะสม มีการตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืช/เถาเลื้อยให้เหมาะสม และให้มีกล้วยเพียง 1-2 ต้น เท่านั้น 

    

      ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา (สพข.1) 92/2 หมู่ที่ 2 ต้าบลหันตรา อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ http://r01.ldd.go.th/aya/  หรือ  โทรศัพท์. 
035-345882 โทรสาร. 035-345893 เพ่ือเข้าถึงองค์ความรู้และการบริการ   (ข้อมูลพืชที่ปลูกในหลุมพอเพียง) 
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คือ การปลกูพืชหลายอย่างในหลุมเดียว (ขนาด 80 - 100 เซนติเมตร) ระยะห่างระหวา่งหลุม 4 x 4 เมตร 

พ้ืนที่ 1 ไร ่จะได ้100 หลมุ อาจปลูกตามหัวไร่ปลายนา มมุบ้าน รอบบ่อน้้า ทางเดิน แม้แต่พ้ืนที่เพียง 4-5 ตารางเมตร
ก็ปลูกได้ ซึ่งพอทีเ่กษตรกรจะมีพ้ืนที่ มีเวลา หรือมีก้าลังพอท้าได ้ตามทางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (จาก 1 หลุมเป็น 1 
ไร่ และเป็น 10 ไร่ ในโอกาสต่อไป) โดยปลกูไม ้4-5 ประเภทในหลุมเดียว (5-10 กว่าชนิดพืช) เพ่ือลดภาระการปลูก/
รดน้า้/ก้าจดัศตัรูพืช/ดแูลรกัษา ให้ทกุอย่างเกื้อกูลกันเอง ไม้ที่ปลูก ได้แก่ 

1. ไม้พ่ีเลี้ยง คอื ที่ใหร้่มเงา เก็บน้้า ความชืน้ โดยเฉพาะช่วงร้อน/แล้ง เชน่ กลว้ยน้า้ว้า กล้วยหอม ควรปลูกทิศ
ตะวันตก เพราะชว่ยบงัแสงช่วงบา่ยที่อากาศร้อนจดั เปน็พี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดงจัดมากกล้วยเครือแรกเมื่อ 1 ป ี 
          2. ไม้ฉลาด/ไม้ข้ามปี คือ ไม้ทีเ่อาตัวรอดไดด้ี เก็บผลนานพอสมควร เชน่ ชะอม ผกัหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก 
เริ่มเก็บกนิได้ตัง้แต่ 1 เดือน และเรื่อยๆไป 
         3. ไมป้ัญญาอ่อน/ไม้รายวนั คือ ไม้ล้มลกุ ปลกูง่าย ตายเรว็ ต้องคอยปลูกและดแูลใกล้ชิด แต่เก็บผลไดไ้ว เช่น 
พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ตะไคร ้ขา่ ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า ฯลฯ เริม่เกบ็กินไดต้ั้งแต ่15 วัน 
         4. ไมบ้้านาญ คือ ไม้ผลยืนตน้ที่ใช้เวลาปลกูนานหนอ่ย (2-4 ปี) แต่เมื่อใหผ้ลผลิตแลว้ สามารถเกบ็กนิ เก็บขาย 
ได้เรื่อยๆ  เชน่  ขนุน มะม่วง  มะนาว มะขาม กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา หรือ (ปลูกได้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) 
         5. ไมม้รดก คือ ไม้ใช้สอยไม้ยืนต้นอายุยืนที่ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้ใช้ในบัน้ปลายชวีิตหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน 
ถ้าขายจะได้ เงินกอ้นใหญ่ เช่น ประดู่ สกัทอง ยางนา สะเดา พยุง ชงิชัน ซึง่จะเป็นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกตรงข้ามกบักล้วย 

โดยใช้แนวคิดทีว่่า หากปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผลยืนต้นอยา่งเดียว ต้องรออกี 3 – 10 ปี หรือมากกว่านั้นกว่าจะได้
ผลผลิต (ระหว่างนัน้จะกนิอะไร ?) พ้ืนที่ใต้ร่มเงาหรือบรเิวณหลมุที่มีการเตรียมดนิ/ใส่ปุ๋ย/ปรับปรุงดิน/รดน้้า/ดแูล ยัง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนที่จะปล่อยใหว้ัชพืชขึ้นเป็นภาระทีต่้องคอยก้าจดั การปลกูพืชบางอย่าง(หลายอย่าง)มี
กลิ่นเฉพาะที่ชว่ยไลแ่มลงศตัรูพืชไม่ให้เขา้ท้าลายหรือไม่ท้าความเสียหาย นอกจากนั้นยังเป็นกุศลบายที่ท้าให้พชืหลักที่
ต้องการปลกู เช่น ไม้ผลยนืต้น/ไม้ป่ายนืตน้ เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสงู เพราะผู้ปลูกจะคอยหว่งใย มั่นดแูล/รดน้้า/
ใส่ปุ๋ย/พรวนดนิ ทา้ให้พืชหลักดังกล่าวเจริญเตบิโตดกีวา่ปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใดชนดิหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่น
มากเกนิไป คอยควบคุมให้เหมาะสม มีการตดัแต่งทรงพุ่ม จัดพืช/เถาเลื้อยให้เหมาะสมและให้มกีล้วยเพียง1-2ต้น เท่านั้น 
 

    ข้อมูลเพิ่มเติมตดิต่อ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา (สพข.1)  92/2 หมู่ที่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรอียุธยา หรอื โทรศัพท์. 035-345882 , 035-345893   หรอืเวป็ไซต์ http://r01.ldd.go.th/aya/ 


